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Controle remoto profissional para Android TV
Funcionalidade sem esforço
Controle remoto fácil de usar com botões dedicados ao YouTube e Cast, para acesso 
mais rápido a mais conteúdo.

Fácil de usar
• Botão YouTube para acesso rápido
• Botão Cast para uma transmissão fácil
• Detecção de bateria fraca

Design mais inteligente
• Compartimento de bateria com trava
• Memória de configurações Multi-RC
• Pontos Braille



 Botão YouTube
Um botão dedicado ao YouTube traz um mundo de 
entretenimento para a tela grande com um único 
toque.

Botão Cast para uma transmissão fácil
Um botão dedicado ao Cast torna a transmissão de 
conteúdo de dispositivos externos mais rápida. Basta 
pressionar para ativar a tela de informações de 
conexão para transmitir a partir de qualquer 
notebook, tablet, telefone ou desktop habilitado 
com o Cast.

Memória de configurações Multi-RC
Mantenha suas configurações exatamente iguais após 
a troca das pilhas. O Multi-RC armazena a sua 
configuração permanentemente, para mantê-la sem 
esforço.

Compartimento de bateria com trava
O compartimento da bateria com trava é preso por 
um parafuso, garantindo que as pilhas só possam ser 
removidas ou trocadas por funcionários.

Detecção de bateria fraca
Quando a bateria do controle remoto profissional 
da Philips ficar fraca, uma notificação será exibida na 
tela da TV, permitindo que você troque as pilhas 
antes que o serviço seja afetado.

Pontos Braille
Neste controle remoto, os botões essenciais têm ao 
seu lado pontos Braille para auxiliar pessoas cegas e/
ou com deficiência visual a operar a TV, 
possibilitando maior acessibilidade para todos.
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Dimensões
• Dimensões do produto (L x P x A): 205 x 53 x 

20 mm
• Dimensões do produto (LxCxA) em mm: 8,05 x 

2,08 x 0,79 polegadas

Bateria
• Inserir: 2 pilhas AAA (não inclusas)
•
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